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Maatschappij

Actueel

Moslimspelers in Euro 2008

Meest invloedrijke intellectuelen publicaties gaan veelal over het samenspel
tussen religie, democratie en moderniteit in
ter wereld

Een symbool van integratie
Hakan Yakin
(Zwitserland)
Club: Young Boys
Zwitser van Turkse
oorsprong
Ramazan Özcan
(Oostenrijk)
Club: Hoffenheid
Oostenrijker van
Turkse oorsprong
Ümit Korkmaz
(Oostenrijk)
Club: Rapid Wien
Oostenrijker van
Turkse oorsprong
Khalid Boulahrouz
(Nederland)
Club: Sevilla
Hollander van
Marokkaanse
oorsprong
Ibrahim Afellay
(Nederland)
Club: PSV
Hollander van
Marokkaanse
oorsprong
Robin van Persie
(Nederland)
Club: Arsenal
Hollander, bekeerd
tot de Islam
Samir Nasri
(Frankrijk)
Club: Marseille
Fransman van
Algerijnse
oorsprong
Karim Benzema
(Frankrijk)
Club: Lyon
Fransman van
Algerijnse
oorsprong
Lassana Diarra
(Frankrijk)
Club: Portsmouth
Fransman,
afkomstig uit Mali
Franck Ribéry
(Frankrijk)
Club: Bayern
München
Fransman, bekeerd
tot de Islam
Nicolas Anelka
(Frankrijk)
Club: Chelsea
Fransman, bekeerd
tot de Islam
Zlatan Ibrahimovic
(Zweden)
Club: Internazionale
Zweed uit ouders
van BosniëHerzegovina
Rami Shaaban
(Zweden)
Club: Hammarby
Zweed van
Egyptische afkomst

Na pakweg 500.000 stemmen via internet
te hebben ontvangen, publiceerden het
Britse tijdschrift 'Prospect' en het
Amerikaans blad 'Foreign Policy' hun top100 van de meest invloedrijke intellectuelen
ter wereld. Opmerkelijk is, dat de eerste
tien plaatsen door moslims worden bezet.
Dit zijn de volgende:
1. Fethullah Gülen. Een moslimgeleerde
met een wereldwijd netwerk van miljoenen
volgelingen; wordt in zijn geboorteland
Turkije zowel geëerd als verguisd. Voor zijn
volgelingen is hij een inspirerende leider
die een leven promoot, gebaseerd op
gematigde islamitische principes. Volgens
zijn tegenstanders is hij een gevaar voor de
gevestigde seculiere orde in Turkije.
2. Muhammad Yunus. Wijdde zijn leven
aan het bestrijden van armoede via
microfinanciering, waarvoor hij in 2006 een
Nobelprijs ontving. Zijn Grameen Bank
heeft inmiddels ongeveer 7 miljard US$
geleend aan meer dan 7 miljoen leners in
meer dan 100 landen, waarvan 97%
vrouwen. Van de leningen is 98%
terugbetaald.
3 Yusuf al-Qaradawi. Deze islamgeleerde
heeft een wekelijks programma op de
satellietzender Al-Jazeera. Hij behandelt
hierbij fatwa's (religieuze richtlijnen) over
allerhande onderwerpen, variërende van
het gebruik van alcohol tot het vraagstuk of
het strijden tegen de Amerikaanse troepen
in Irak een geldige manier van verzet is.
4. Orhan Pamuk, schrijver. Hij kreeg de
Nobelprijs voor literatuur in 2006. Zijn

Wet & Recht
De Koran en het
Internationaal Strafhof
Wij citeren uit de Koran 5:32: "Daarom
hebben Wij (Allah) de Kinderen van Israël
voorgeschreven (in de Torah) dat voor wie
een persoon doodt - behalve wegens
(vergelding voor) doodslag of het stoken van
onrust in het land - het is alsof hij alle mensen
had gedood. En voor wie een leven redt, is
het alsof hij het leven van alle mensen had
gered..."
Hieruit leiden wij het volgende af:
1. Wie één persoon ten onrechte vermoordt,
is alsof hij de gehele mensheid heeft
vermoord. Zoveel waarde en waardigheid
heeft één mens. Dit is onder andere één van
de redenen in de Islam voor het toepassen
van de doodstraf voor (roof)moordenaars.
2. We draaien de redenering in punt 1 om en
krijgen het volgende:
De gehele mensheid dient het slachtoffer van
een onterechte moord te hulp te schieten.
Hier ligt ingesloten het zaad voor een
internationaal gecoördineerde aanpak van
grensoverschrijdende misdaden tegen de
menselijkheid in de ruimste zin.
Deze aanpak is een feit geworden middels
oprichting van het Internationaal Strafhof
(International Criminal Court). Alle landen
dienen het nobel streven van genoemd
instituut te ondersteunen door er lid van te
worden.
Het is jammer te vernemen dat de VS,
behalve dat zij het Internationaal Strafhof
boycotten, ook nog sommige landen onder
druk zetten of willen omkopen om het verdrag
niet te ondertekenen. Gehoopt wordt dat de
VS tot inkeer komen, en dat andere landen
zich niet laten manipuleren ter wille van
kortstondige voordelen.
Ahmad Jhawnie

Spiritueel

zijn thuisland. Hij is heden literatuurdocent
aan de Columbia University.
5. Aitzaz Ahsan. Deze advocaat en
politicus is een tegenstander van het
regiem van Musharraf. Toen Musharraf in
2007
de
opperrechter
van
het
Hooggerechtshof ontsloeg, was het Ahsan
die het initiatief nam om met duizenden
advocaten de straat op te gaan. Heden is
hij lid van de Pakistan People's Party, dat
voorheen werd geleid door Benazir Bhutto.
6. Amr Khaled. Deze tele-evangelist
predikt een moderne interpretatie van de
islam aan miljoenen trouwe kijkers
wereldwijd. Hij verkondigt een mengeling
van culturele integratie, harde arbeid en het
leiden van een doelgericht islamitisch
leven. Khaled is van Egyptische afkomst en
woont nu in Engeland, waar hij jonge
Europese moslims begeleidt.
7.
Abdolkarim
Soroush.
Wordt
beschouwd als één van de grootste
islamfilosofen ter wereld. Hij is professor
geweest aan de universiteit in Teheran. Na
in conflict te zijn gekomen met de mullah's
(orthodoxe islamgeleerden) door zijn
verbondenheid met de democraten in Iran,
verhuisde hij naar het Westen. Zijn
artikelen en lezingen over religieuze
filosofie worden trouw gevolgd door de
hervormingsgezinden in Iran.
8. Tariq Ramadan. Eén van de meest
controversiële moslimgeleerden. Zijn
supporters
beschouwen
hem
een
geestdriftig voorvechter voor de integratie
van moslims in Europa.
9. Mahmood Mamdani. Werd geboren in
Uganda uit Zuid-Aziatische ouders. In 1972
werd hij door Idi Amin het land uitgezet,
waarna hij naar de V.S. vertrok. Hij doceert
aan de Columbian University. Eén van zijn
theorieën is dat het hedendaagse
islamitische terrorisme een bijprodukt is
van gewelddadigheden in de laatste jaren
van de Koude Oorlog.
10. Shirin Ebadi. De eerste vrouwelijke
rechter in Iran onder de shah. Aanvankelijk
ondersteunde ze de Islamitische Revolutie
in Iran, maar tegenwoordig verdedigt ze
politieke tegenstanders en
voert ze campagne voor de
rechten van vrouwen en
kinderen. In 2003 werd ze de
eerste
Iraniër
die
de
Nobelprijs voor de Vrede won.
Bron: peoplesgeography.com

Humor
He? Wat heeft dit bord te betekenen? Is er
een terroristische aanslag op komst? Of
een vliegtuigkaping?
Niets van dat alles. Dit bord staat in
Noorwegen, en ‘bom’ betekent in het
Noors niets anders dan ‘slagboom’.
Geen paniek dus!

Slavernij en emancipatie
"En wat zal jou doen inzien wat de
opwaartse weg is? (Het is) het bevrijden
van een slaaf, of het voeden ten tijde van
honger van een wees, nauw verwant, of
de arme, liggend in het stof. Dan behoort
hij tot degenen die geloven, en elkaar
aanzetten tot geduld, en elkaar aanzetten
tot genade" (Koran, 90:12-17).
Op 1 juli j.l. herdacht Suriname de
afschaffing van de slavernij, 145 jaar
geleden,
in
1863.
Het
grote
"slavenreservoir" Afrika werd vanaf de
14e eeuw geëxploiteerd. De ontdekking
van Amerika in 1492 leidde tot nieuwe
ontwikkelingen in de slavernij. De
indianen werden beschouwd als onwillige
en onbekwame werkers, en zodoende
werden de negerslaven uit Afrika
aangevoerd naar de Europese koloniën.
Volgens minimale schattingen zijn
ongeveer 20 miljoen Afrikanen als slaven
verscheept. In de 17e eeuw zijn de eerste
aanzetten te vinden van een antislavernijbeweging. De slavenhandel werd
in de 19e eeuw afgeschaft, en na een
lange strijd werd tussen 1830 en 1890 in
vrijwel de hele wereld de slavernij
afgeschaft.

Er heerst een groot misverstand, dat de
islam slavernij toestaat. De waarheid is
echter anders; de Koran stelt op
verschillende plaatsen juist dat het
vrijlaten van slaven en krijgsgevangenen
een goede daad is (zie 90:12-16, waar het
bevrijden van een slaaf wordt vermeld
naast het voeden van een hongerige).
Merk op dat de Koran deze wijsheid meer
dan 1400 jaar geleden vermeldde, terwijl
150 jaar geleden de slavernij binnen de
'beschaafde' wereld nog in haar
bloeiperiode verkeerde!
Hoewel in vrijwel de hele wereld de
slavernij is afgeschaft, lijden velen
mensen op de wereld nog steeds aan
verschillende vormen van slavernij, zoals
drugsverslaving, politieke verslaving
(dictatuur), raciale slavernij (discriminatie),
slavernij aan de eigen lage begeerten
(hebzucht, seks, trots, etc.), slavernij aan
slechte gewoonten (roken, drank- en
drugsmisbruik, gokverslaving), etc. Zolang
deze zaken op grote schaal voorkomen,
moeten we helaas stellen dat de
mensheid anno 2008 nog steeds niet
volledig geëmancipeerd is. Bij het
herdenken van de afschaffing van de
slavernij is het dus zeker gepast, dat wij
ons voornemen om alle vormen van
slavernij af te schaffen, vooral de soorten
die wij onszelf opleggen. Zodoende zal de
mensheid een steeds hogere tree
bereiken op de ladder van emancipatie.
Bron: A Spiritual Note (ivisep.org)
Foto: communities.zeelandnet.nl

